КАЛЕНДАР ТУРИСТИЧНИХ ПОДІЙ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 2018*

Дата

Назва

Місце проведення

Стисла характеристика

Організатор
(назва, ПІП контактної особи, адреса,
телефон, e-mail, сайт)

Категорія

СІЧЕНЬ
січень

Новорічно-різдвяні
театралізовані дійства

Івано-Франківська
область

24.12.201722.01.2018

Фестиваль
«Тепле Різдво»

07.-09.01

Регіональний фестиваль
автентичної коляди
«Христос Родився –
Славіте!»

08-11.01

Міжнародний конкурсфестиваль вокального,
хореографічного та
циркового мистецтва
«Діамант Карпат»

м. Яремче

Різдвяний фестиваль
«Коляда на Майзлях»

м. Івано-Франківськ,
Церква Христа Царя
при монастирі
оо. Василіян УГКЦ

08-14.01

м. Яремче

м. Яремче,
Храм Різдва
св. Йоана Хрестителя

Колективи художньої самодіяльності
краю тішать жителів та гостей
старовинними колядками,
щедруваннями, вертепами,
повіншуваннями
Фестиваль у рамках новорічноріздвяних свят, який триватиме місяць
та популяризуватиме місцеві звичаї. У
програмі заходу виступи зірок
української естради, місцеві колективи,
театральні перформанси, майстеркласи, різдвяний ярмарок і «Тепла
пошта» - можливість відправити
різдвяні листівки у будь-який
куточок світу
Фестиваль проводиться щорічно з
метою збереження традицій та обрядів
коляди гуцулів

Фестиваль організовується з метою
зміцнення і створення дружніх
стосунків молоді з різною етнічною і
релігійною приналежністю. Надає
підтримку молодим талантам
Виступи церковних і катедральних
хорів, аматорських хорових колективів
з метою відновлення, збереження та
поширення колядок, щедрівок та з
метою розвитку духовного вокальнохорового мистецтва

Управління культури, національностей та
релігій облдержадміністрації,
м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21
тел. (0342) 55-18-66

Яремчанський міськвиконком
м. Яремче, вул. Свободи, 266
тел. 03434 2 22 79
e-mail: jar_mvl@ukr.net, www.yaremche.org
«МИСТЕЦЬКА АГЕНЦІЯ «ФИСТ»

Відділ культури
Яремчанського міськвиконкому
м. Яремче, вул. Свободи, 270
e-mail: yar_kult@ukr.net, yarcult.com.ua
Кухарук Оксана Василівна
тел. 034 43 2 20 35
Відділ культури
Яремчанського міськвиконкому
м. Яремче, вул. Свободи, 270
e-mail: yar_kult@ukr.net, yarcult.com.ua
Кухарук Оксана Василівна
тел. 034 43 2 20 35
тел. 097 266 99 00, 067 441 49 39
e-mail: info@splanet.org.ua, www.splanet.org.ua
Департамент культури,
Управління економічного та
інтеграційного розвитку
Івано-Франківського міськвиконкому
м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21,
тел. (0342) 22-52-18, 55-18-42

міжнародний

регіональний

міжнародний

09.01

Районне
театралізоване свято
«Гуцульська коляда»

с-ще Верховина

У заході беруть участь місцеві
колядницькі колективи

13-14.01

Театралізоване свято
«А, що другий празникСвятого Василя»

с-ще Верховина

Театралізоване дійство на співочому
полі в селищі Верховина

м. Івано-Франківськ,
вул. Д. Вітовського

Виставка-ярмарок у рамках новорічноріздвяного фестивалю, що популяризує
мед та продукти бджільництва з метою
відродження стародавніх традицій
медоваріння як невід’ємної частки
народної спадщини

січень

Різдвяний
ярмарок-виставка
«Питні меди 2016»

Відділ культури і мистецтв
Верховинської райдержадміністрації, РОМЦ
с-ще Верховина, вул. Івана Франка, 23
тел. (03432) 2-15-94,
e-mail: kultura_verkh@i.ua
Верховинська райдержадміністрація,
Верховинська районна рада, РОМЦ
се-ще Верховина, вул. Івана Франка, 23
тел. (03432) 2-15-94,
e-mail: kultura_verkh@i.ua
Управління економічного та
інтеграційного розвитку
Івано-Франківського міськвиконкому
м. Івано-Франківськ
вул. Грушевського, 21
тел. (0342) 55-18-42

ЛЮТИЙ
18-19.02

Фестиваль-конкурс
«Свято питних медів»

м. Долина

У програмі фестивалю ярмарок
продуктами бджільництва, дегустація
питних медів, голосування та вибір
переможців, семінар на тему
бджільництва і концертна програма

лютий

Змагання із зимових
видів спорту
«Зимові ігри»

м. Надвірна,
гора Городище

Змагання з швидкісного спуску
на лижах та сноуборді

Туристично-інформаційний
центр «Бойківщина»
вул. Грушевського, 11, м. Долина
тел. (03477) 25230, 095 855 00 37
e-mail: boykivschyna@meta.ua
Надвірнянський
туристично-інформаційний центр,
Гринішак Володимир
тел. (096) 861 84 38
e-mail: ntic@i.ua

БЕРЕЗЕНЬ

21.03

Всесвітній день лісів

м. Галич,
Галицький
національний
природний парк

березень

Змагання
на кубок України з
водного туризму
«Карпатське ралі»

с-ще Вигода
Долинського району,
урочище «Шандра»

Організація акції «Ліс своїми руками».
Посадка дерев та кущів
Змагання відбуватимуться у два етапи –
трикілометровий спринт з елементами
слалому на річці Мізуньці та довгі
перегони довжиною 18 кілометрів із
безліччю перешкод на річці Свіча

Галицький національний природний парк
с. Крилос, вул. Галицька 1а
тел. (03431) 2-21-13, 2-11-87
http://www.halychpark.if.ua
е-mail: galych@ifforestry.gov.ua
Федерація спортивного туризму України
м. Київ, вул. Тургенівська, 71
тел. (044) 531-90-28, (050) 68-29-479
e-mail: fstu@optima.com.ua
http://www.fstu.org.ua

всеукраїнський

23.04

VІ етнографічний
фестиваль
«Галицька брама»

м. Галич, с. Крилос
Галицького району,
Музей етнографії

квітеньтравень

Фестиваль духовної
та естрадної пісні
«Великодні дзвони»

м. Івано-Франківськ,
Вічевий майдан

квітень

Всеукраїнський
фольклорний фестиваль
«Писанка»

м. Коломия

04-06.05

ІІІ Міжнародний
мистецький фестиваль
країн Карпатського
регіону «Карпатський
простір»

м. Івано-Франківськ

11-13.05

Міжнародний фестиваль
ковальського мистецтва
«Свято ковалів – 2018»

м. Івано-Франківськ,
фортечна галерея
«Бастіон»

КВІТЕНЬ
Це мистецький проект, у рамках якого
майстри народної творчості та юні
аматори матимуть можливість
представити свої унікальні роботи,
провести майстер-класи з розпису
писанок. Крім того, гості матимуть
змогу разом з учасниками дійства піти
до «Кривого танцю», заспівати гаївок,
помилуватись парадом вишиванок та
виставкою рушників з навколишніх сіл
Галицького району та гостей, відвідати
ярмарок декоративно-ужиткового
мистецтва, скуштувати смачних страв,
приготованих на відкритому вогні тощо
Відтворення пісенних традицій на
великодню тематику у виступах
хорових колективів, вокальних
ансамблів, солістів
Метою фестивалю є збереження і
примноження національних традицій
народного мистецтва писанкового
розпису; підтримка обдарованих дітей
та юнацтва, популяризація писанки як
національного символу великоднього
християнського дійства та унікального
мистецького витвору в українському
фольклорі; ознайомлення з традиціями
писанкарства різних регіонів України,
Європи та світу
ТРАВЕНЬ
Фестиваль має на меті об'єднати країни
Карпатського регіону не лише за
територіальною ознакою, а й через
мистецтво. Захід буде майданчиком для
щорічних зустрічей не тільки митців, а
й бізнесменів, дипломатів, політиків
країн Карпатського регіону
Демонстрація ковальської праці та
ярмарок кованих речей, виготовлених
ковалями України та зарубіжжя

Національний заповідник
«Давній Галич»
м. Галич, вул. Івана Франка,1
е-mail: davniyhalych@meta.ua
тел. 03431 21 663

обласний

Департамент культури
Івано-Франківського міськвиконкому
тел. (0342) 22-52-18

обласний

Відділ культури
Коломийського міськвиконкому
м. Коломия, вул. Театральна, 27
тел. (03433) 47019
e-mail: kocult@ukr.net

всеукраїнський

Управління культури, національностей та
релігій облдержадміністрації,
м. Івано-Франківськ
вул. Грушевського, 21
тел. (0342) 55-18-66

міжнародний

Управління економічного та
інтеграційного розвитку
Івано-Франківського міськвиконкому
вул. Грушевського, 21
тел. (0342) 55-18-42

міжнародний

с. Космач
Косівського району

Популяризація етнотрадицій,
відродження місцевого мистецтва та
ремесел

KolomyiaEthnoPodium

м. Коломия

Показ колекцій вишиванок українських
модельєрів, розгорнення найбільшого
вишитого рушника, відкриття
сувенірного ринку, святковий концерт
благодійний ярмарок з продажу
вишитих сорочок минулого століття

18.05

Міський фестиваль
«Маленькі бойки»

м. Болехів,
Народний дім

Збереження традицій
та обрядів бойківського краю

19.05

Фестиваль історичної
реконструкції
«День княжої слави»

м. Галич,
Картинна галерея,
Галицький замок

Мистецька програма з нагоди
Міжнародного Дня музеїв за участю
клубів історичної реконструкції України

27.05

Гастрономічний
фестиваль «Бігус – 2018»

м. Калуш,
міський парк
ім. Івана Франка

Популяризація гастрономічного
туризму і презентація місцевих страв.

травень

Всеукраїнський
фестиваль-конкурс
дитячих хорових
колективів
«Весняні голоси»

м. Тисмениця

Відновлення співу a-сареIIа,
популяризація дитячого хорового
мистецтва, вивчення досвіду кращих
хормейстерів

остання
неділя
травня

Чемпіонат України з
кантрі-кросу

с. Вербовець
Косівського району

Спортивні змагання у виді
«АМАТОР», «КАНТРІ», «OPEN»

травень

Гастрономічний
фестиваль
«Свято Бігусу»

м. Калуш,
площа Героїв

Другий міський кулінарний фестиваль у
програмі святкування 580 річчя
Калуша

14-15.05

17-18.05

Відкритий обласний
фестиваль
«Великдень у Космачі»

Космацька ОТГ
Лесюк Іван Петрович
тел. 098 78 65 820
Відділ інвестиційної політики,
зовнішньоекономічної діяльності
та енергозбереження
Коломийського міськвиконкому
м. Коломия, пр. Грушевського, 1
е-mail: tower.ko_invest@ukr.net
тел. (03433) 50760
Відділ культури
Болехівського міськвиконкому
м. Болехів, пл. І. Франка, 3
тел. (03437) 3-42-79
е-mail: vkbm@ukr.net
Національний заповідник «Давній Галич»
м. Галич, вул. Івана Франка, 1
е-mail: davniyhalych@meta.ua
тел. (03431) 2 16 63
Управління економічного розвитку міста
Калуського міськвиконкому
Віктор Павлів
тел. 067 737 68 71, 095 498 15 50
е-mail: kalushtur@ukr.net
Відділ культури
Тисменицької райдержадміністрації
м. Тисмениця,
тел. (03436) 2-16-63, 2-13-67, 2-10-82
e-mail: kultura-tsm@ukr.net,
www.kultura-tsm.at.ua
Тисменицька дитяча школа мистецтв
ім. Й. Княгиницького
Косівська Федерація мотоспорту,
сектор у справах сім’ї, молоді та спорту
Косівської райдержадміністрації
тел. (03478) 2-45-12,
е-mail: kosivrda@i.ua
http://kosiv.info.rda
Калуський міськвиконком
Віктор Павлів
тел. 050 171-23-21, (03472) 6-52-88
е-mail: kalushtur@ukr.net

обласний

всеукраїнський

всеукраїнський

всеукраїнський

травень

Фестиваль
«Покутські витоки»

м. Коломия,
МПК «Народний дім»

Метою фестивалю є розвиток,
збереження та популяризація
українських хореографічних традицій

травень

Фестиваль
«Шляхами Європи»

м. Калуш,
Краєзнавчий музей
Калущини

Третій міський фестиваль присвячений
580-ій річниці міста Калуша

травень

Міжнародний
туристичний форум

м. Івано-Франківськ

Вдосконалення та розвиток
туристичного бізнесу в місті та
об’єднання представників туристичної
індустрії.

травень

Міжнародний фестиваль
Карпатської кулінарної
спадщини

м. Івано-Франківськ,
площа Ринок

Збереження кулінарних
традицій Карпатського регіону

травеньчервень

Проведення відкриття
сезону парапланеризму у
вигляді фестивалю

с. Одаїв та с. Ісаків
Тлумацького району

10.06

ІІІ Фестиваль
петанку «Каньйон

с. Копачинці
Городенківського
району

18.06

Регіональний фестиваль
«Гуцули, єднаймося в
с. Поляниця»

с. Поляниця
Яремчанської міської
ради

Дельтадроми у с. Одаїв та с. Ісаків
відомі далеко за межами України.
Наявність термічних коридорів завжди
створювала прекрасні можливості до
виконання ширяючих польотів. При
умілому пілотуванні можливим є
піднімання літального апарату до
захмарних висот. Термодинамічні
повітряні потоки приваблюють
любителів парапланерних польотів
ЧЕРВЕНЬ
Фестиваль входить до серії турнірів з
петанку «Великий глечик» в ІваноФранківській області

Відновлення та розвиток традицій і
культурних цінностей

Відділ культури
Коломийського міськвиконкому
м. Коломия, вул. Театральна, 27
тел. (03433) 4 70 19
e-mail: kocult@ukr.net
Краєзнавчий музей Калущини
Єфремов Артур
тел. (050) 717-53-29, (03472) 6-01-72
Управління економічного та
інтеграційного розвитку
Івано-Франківського міськвиконкому
м. Івано-Франківськ
вул. Грушевського,21
тел. (0342) 55-20-65
Управління економічного та
інтеграційного розвитку
Івано-Франківського міськвиконкому
м. Івано-Франківськ
вул. Грушевського,21
тел. (0342) 55-20-65

обласний

Федерація дельтапланеризму
та парапланеризму,
Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту
Тлумацької райдержадміністрації
м. Тлумач, пл. Данила Галицького 5
тел. (03479) 2-23-59

Іван Паламарчук
тел. 098 678 79 33
e-mail: palamarchuk.ivan@gmail.com
Відділ культури
Яремчанського міськвиконкому
м. Яремче, вул. Свободи, 270
e-mail: yar_kult@ukr.net, yarcult.com.ua
Кухарук Оксана Василівна
тел. 034 43 2 20 35,
Щербюк Анастасія Іванівна
тел. 098 020 65 89

регіональний

21-22.06

Ярмарок-фестиваль
«Меди Прикарпаття
2018»

м. Івано-Франківськ,
площа Вічевий майдан,
площа Ринок

Популяризація культури бджільництва
серед українців, обмін досвідом
бджолярів, демонстрація досягнень у
сфері бджільництва

червень

Регіональний фестиваль
«Татарівська ватра»

с. Татарів

Популяризація традицій та обрядів
Карпатського краю для розвитку
туризму на Яремчанщині

червень

Міжнародний фестиваль
карильонного і
дзвонового мистецтва:
«Дзвони Ясної гори
єднають усіх»

червень

червень

с. Гошів
Долинського району

Фестиваль вуличних
мистецтв «Арт-візія»

м. Коломия

Гуцульське
народне дійство
«Полонинське літо»

село Верхній Ясенів
Верховинського
району, урочище
Запідок

У програмі фестивалю: науковий
семінар з історії дзвонів та дзвонового
мистецтва, Божественна Літургія,
Благословення Найсвятішими Тайнами;
концерт карильонної музики; майстеркласи і виступи провідних українських
дзвонарів
Вуличні музиканти, артисти,
художники, літератори, хенд-мейдери,
ковалі та фотографи заповнять
мистецтвом серце міста та назавжди
залишать феєрію емоцій цієї
незабутньої літньої атракції, буде
створено графічний міні-мурал, який
стане естетичною заміною стихійної
реклами
Розвиток та представлення
сільськогосподарської продукції,
розвиток туристичної галузі та
гуцульського декоративно-прикладного,
ужиткового та автентичного мистецтва

ГО «Спілка пасічників Прикарпаття»,
тел. 097 671-41-23,
КП «Центр розвитку міста та рекреації»
м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола, 126
тел. (0342) 53-35-27,
Департамент культури,
Управління економічного та інтеграційного
розвитку Івано-Франківського міськвиконкому
тел. (0342) 53-42-18, 55-20-65
Відділ культури
Яремчанського міськвиконкому
м. Яремче, вул. Свободи, 270
e-mail: yar_kult@ukr.net, yarcult.com.ua
Кухарук Оксана Василівна
тел. (03443) 2 20 35
Петращук Богдана Михайлівна
тел. 098 557 34 43
Гошівський монастир УГКЦ
«Чину Св. Василія Великого, с. Гошів
тел. (096) 386 62 24

Відділ інвестиційної політики,
зовнішньоекономічної діяльності та
енергозбереження Коломийського
міськвиконкому
м. Коломия, пр. Грушевського, 1
тел. (03433) 50760
tower.ko_invest@ukr.net
Відділ культури і мистецтв
Верховинської райдержадміністрації, РОМЦ
с-ще Верховина, вул. Івана-Франка, 23
тел. (03432) 2-15-94,
e-mail: kultura_verkh@i.ua

міжнародний

ЛИПЕНЬ

06.07

Свято Вигодського літа

07.07

Фестиваль
автентичного одягу і
традицій «Лудинє»

07-10.07

Мотозмагання з
екстремального ендуро
«RUBA GRUNEM»

15-16.07

22-29.07

Патріотична акція
«Яворина»

XXV Міжнародний
Гуцульський фестиваль

с-ще Вигода,
Долинського р-ну

Розважальна програма свята включає
різноманітні театралізовані дійства,
запалювання карпатської ватри,
виступи солістів та аматорських
колективів, проведення майстер-класів
по плетінні українського віночка,
ярмарок

Вигодська селищна рада
вул. Данила Галицького, 75
с-ще Вигода, Долинський р-н,
тел. (03477) 6-12-44
e-mail: danchyko@ukr.net
Долинська райдержадміністрація,
м. Долина, пр. Незалежності, 5
тел. (03477) 2-70-27
e-mail: dolyna_org@ukr.net

м. Косів

Етнографічний фестиваль має на меті
збереження популяризація ужиткового
мистецтва, традицій, обрядів
Гуцульщини та інших регіонів,
розвиток громадського та культурного
життя Косівського району, розвиток
музейної справи

Косівський міськвиконком
Роман Печижак
тел. 097 755 85 95
e-mail: kosiv.rada@gmail.com

м. Косів

Пропаганда та популяризація
мотоциклетного спорту

с. Липа Долинського
району, урочище
Розтока

Хресна дорога до цвинтаря полеглих вояків
старшинської школи «Олені» та бункера
Ярослава Мельника «Роберта», вшанування
пам’яті загиблих вояків старшинської школи
«Олені» та крайового провідника ОУН
Карпатського краю Ярослава Мельника в
урочищі Глибоке і на бункері «Роберта»,
урочистості біля пам’ятника Ярослава
Мельника «Роберта» в с. Липа

м. Яремче

Розвиток та популяризація традиційних
видів народного мистецтва, звичаїв,
обрядів, етнічної групи українцівгуцулів, підвищення соціального і
мистецького статусу автентичного
фольклору, виявлення самобутніх
творчих колективів, окремих
виконавців та майстрів образотворчого і
декоративно-ужиткового мистецтва

Косівська Федерація мотоспорту,
ГО «Мотоклуб «Хайлендерс»
Василь Андрецуляк
тел. 067 343 04 01
e-mail: rubagrunem@gmail.com
Долинська райдержадміністрація
м. Долина, пр. Незалежності, 5
тел. (03477) 2-70-27, 2-70-04
e-mail: dolyna_org@ukr.net
Відділ культури
Витвицької ОТГ, с. Витвиця
Кульпа Віталій
тел. 099 916 90 07
e-mail: kult_vutv_sr@ukr.net
Відділ культури
Яремчанського міськвиконкому
м. Яремче, вул. Свободи, 270
Кухарук Оксана Василівна
тел. 034 43 2 20 35
e-mail: yar_kult@ukr.net, yarcult.com.ua

міжнародний

25.07

Фестиваль духовної пісні
«Косилівська ватра» в
рамках проведення
XXV ювілейного
Міжнародного
Гуцульського фестивалю

29.07

День міста Яремче у
рамках проведення
XXV ювілейного
Міжнародного
Гуцульського фестивалю

липень

липень

остання
неділя
липня

Міжнародний фестиваль
«LOZA art»

Етно-фольк
фестиваль «Вільха»

Фольклорне свято
бойківської кухні
«Варенички мої»

м. Яремче,
м-н Дора,
вул. Кам’янка

Втілення духовних цінностей як
засіб розвитку і збагачення української
культури

м. Яремче

м. Коломия

м. Тлумач

с. Сваричів
Рожнятівського району

Масштабний щорічний міжнародний
фестиваль «LOZA art» проходить у
формі мистецького пленеру, основним
тематичним спрямуванням якого є
лозоплетіння. Родзинкою фестивалю
стануть глиняні скульптури, які після
закінчення їх виготовлення будуть
спалюватися привселюдно. Очікуваним
результатом пленеру з лозоплетіння є
створення величезних арт-скульптур з
лози, які залишаться прикрашати
сквери міста
Відновлення традиції святкування
свята «Вільха» у день св. Петра та
Павла, яке традиційно відзначається
селах Тлумацького району з
популяризації покутських народних
звичаїв та традицій.
Учасники можуть стати свідком
виступів етнографічно фольклорних
колективів, етно-рокової музики. Всі
бажаючі можуть взяти участь у
різноманітних майстер-класах –
повчитися гончарити, плести

Культурна концертна програма за
участю художніх колективів району
та гостей свята

Відділ культури
Яремчанського міськвиконкому
м. Яремче, вул. Свободи, 270
Кухарук Оксана Василівна
тел. 034 43 2 20 35
e-mail: yar_kult@ukr.net, yarcult.com.ua
Відділ культури
Яремчанського міськвиконкому
м. Яремче, вул. Свободи, 270
Кухарук Оксана Василівна
тел. 034 43 2 20 35
e-mail: yar_kult@ukr.net, yarcult.com.ua
Відділ інвестиційної політики,
зовнішньоекономічної діяльності та
енергозбереження Коломийського
міськвиконкому
м. Коломия, пр. Грушевського, 1
tower.ko_invest@ukr.net
тел. (03433) 50760

Відділ культури та туризму
Тлумацької ОТГ
м.Тлумач, вул. Грушевського 2
тел. 03479 2 14 44

Сваричівська сільська рада
с. Сваричів, вул. Довга, 134.
Михайло Рибчак
тел. +38 050 970 78 04
e-mail: svariciv@ukr.net
Відділ культури Рожнятівської РДА
тел. (03474) 20576

міжнародний

СЕРПЕНЬ

05.08

19.08

Спортивно-мистецький
фестиваль «Арка, що
об’єднує покоління»

Фестиваль
«Медовий Спас»,
День міста Коломиї

с-ще Ворохта

Залучення молодих людей до здорового
способу життя, збереження культурних
та моральних цінностей, творчої
самодіяльності

Відділ культури
Яремчанського міськвиконкому
м. Яремче, вул. Свободи, 270
Кухарук Оксана Василівна
тел. 034 43 2 20 35
e-mail: yar_kult@ukr.net, yarcult.com.ua
Стефанців Мирослава Михайлівна
тел. 097 934 07 73

м. Коломия

Метою фестивалю є збереження та
розвиток традицій бджільництва на
Прикарпатті, популяризація цілющих
властивостей меду, іншої оздоровчої
продукції бджільництва. День міста
відзначається на храмове свято Спаса,
спрямоване на збереження дозвілля
жителів і гостей міста з широким
спектром концертних та розважальних
програм

Відділ культури
Коломийського міськвиконкому
м. Коломия, вул. Театральна, 27
тел. (03433) 4 70 19,
e-mail: kocult@ukr.net

25-26.08

Ярмарок-фестиваль
«Свято винограду та
вина»

м. Івано-Франківськ,
площа Вічевий майдан

Відновлення та популяризація
виноградарства на Прикарпатті

26.08

Регіональний фестиваль
народної творчості
«Трембіта гірська»

с. Яблуниця
Яремчанської міської
ради

Збагачення народної творчості та
культурного надбання гуцулів

26.08

Фестиваль
«Ліричної Франкової
поезії»

с. Лолин
Долинського району

Виступи мистців, відвідини музею,
концерти народних аматорських
колективів тощо

серпень

Свято бойківського
меду і ремесел

м. Долина

Проведення різноманітних
майстер-класів, виставок, ярмарок

«Клуб Виноградарі Прикарпаття»
м. Івано-Франківськ, вул. Гарбарська, 21а,
тел. (03422)44351,
Департамент культури,
Управління економічного та інтеграційного
розвитку Івано-Франківського міськвиконкому
тел. (0342) 55-20-65, 53-42-18
Відділ культури
Яремчанського міськвиконкому
м. Яремче, вул. Свободи, 270
Кухарук Оксана Василівна
тел. 034 43 2 20 35
e-mail: yar_kult@ukr.net, yarcult.com.ua
Ткачук Андрій Михайлович
тел. 096 715 17 99
Управління культури, національностей
та релігій облдержадміністрації,
м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21
тел. (0342) 55-18-66
Туристично-інформаційний
центр «Бойківщина»
м. Долина, вул. Грушевського, 11
тел. (03477) 2-52-30
e-mail: boykivschyna@meta.ua

серпень

серпень

Обласне свято родинної
та сімейної творчості
«Родинні скарби
Прикарпаття»
Обласний відкритий
фестиваль аматорського
мистецтва «Покутські
джерела»

с-ще Богородчани,
Палац культури

м. Тисмениця

02.09

Фестиваль
«Свято Хліба»

м. Івано-Франківськ,
площа Ринок

21-22.09

Фестиваль-конкурс
«Мальований дзбаник»

м. Косів

23-24.09

Фестиваль
«Мармулядова пожежа»

м. Івано-Франківськ
площа Ринок

23.09

Регіональний фестиваль
«Гуцульські фіґлі та
викрутаси»

с. Микуличин

29-30.09

Фестиваль крафтових
та малих регіональних
пивоварень
«Калуський бірфест»

м. Калуш

Свято відбувається за участю
родинних колективів області
Репрезентація етнографічних і
культурно-мистецьких традицій,
оригінальної автентики кожного
району, що входить до складу Покуття
ВЕРЕСЕНЬ

Відділ культури, національностей та релігій
Богородчанської райдержадміністрації
тел. (03471) 2-11-68
e-mail: turyzm-bogo@ukr.net
Управління культури, національностей
та релігій облдержадміністрації,
м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21
тел. (0342) 55-18-66

ГО «Гільдія хлібопекарів»,
КП «Центр розвитку міста та рекреації»
Виставка й продаж різноманітних
м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола, 126,
хлібобулочних та кондитерських
тел. (0342)53-35-27,
виробів, що супроводжується
Департамент культури,
виступами мистецьких колективів міста
Управління економічного та інтеграційного
розвитку Івано-Франківського міськвиконкому
тел. (0342) 55-20-65, 53-42-18
Мета мистецького заходу –
Косівська міська рада,
популяризація Косівської мальованої
БО БФ «Автентика Гуцульщини»
кераміки як унікального
тел. (03478) 2-12-56, 067 672 65 06
феноменального явища в
e-mail: kosiv.rada@gmail.com
українській культурі
КП «Центр розвитку міста та рекреації»
м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола, 126
Кулінарний фестиваль осені,
тел. (0342) 53-35-27,
популяризація історичного минулого
Департамент культури,
міста
Управління економічного та інтеграційного
розвитку Івано-Франківського міськвиконкому
тел. (0342) 55-20-65, 53-42-18
Відділ культури
Яремчанського міськвиконкому
Відродження, збереження, розвиток і
м. Яремче, вул. Свободи, 270
популяризація традиційної народної
Кухарук Оксана Василівна
культури, різних видів і жанрів
тел. 034 43 2 20 35
аматорського мистецтва
e-mail: yar_kult@ukr.net, yarcult.com.ua
Сорохманюк Наталія Юріївна
тел. 098 919 55 08
ГО «Калуш туристичний»
Мета фестивалю – виховання культури
Віктор Павлів
споживання пива
тел. 067 737 68 71, 095 498 15 50
e-mail: kalushtur@ukr.net

обласний

Метою фестивалю ім. Квітки Цісик є
створення культурно-мистецького
центру, збереження української
пісенної традиції; популяризація
творчості Квітки Цісик, посилення
національної свідомості
Популяризація народних промислів та
майстрів. Проведення тематичних
виставок, зустрічей та засідань

вересень

Х літературномистецький фестиваль
ім. Квітки Цісик

с. Ліски
Коломийського району

вересень

Фестиваль майстрів
народної творчості

м. Косів

вересень

Туристично-краєзнавчий
фестиваль «Сальви
лицарській звитязі»

м. Галич,
Галицький замок

Мистецький форум з нагоди 1120-річчя
першої згадки про Галич у
«Діяннях угрів»

вересень

Фестиваль
«Покутське Яблуко»

м. Снятин,
міський парк

Представлення досягнень садівництва
та кулінарних традицій району

вересень

Всеукраїнський
фестиваль
естрадного мистецтва
«Дзвони Прикарпаття»

с-ще Богородчани

Захід відбувається за участю
естрадних виконавців

вересень

Театральний фестиваль
«Коломийські
представлення»

жовтень

Бойківський ярмарок
«Долина Органік-Фест 2018»

Коломийський
академічний обласний
український Драмтеатр
ім. І. Озаркевича

м. Долина

Це фестиваль першопрочитань, на
якому театральні трупи України і
зарубіжжя представляють свої нові
творчі доробки. Щороку до Коломиї
приїжджають гості не лише з України, а
й з-за кордону, представляючи глядачам
свої цікаві вистави
ЖОВТЕНЬ
У програмі свята ярмаркування
натуральними продуктами (мед і питні
меди, карпатські чаї, вина, різні види
сиру), екологічно чистими виробами та
концертна програма

Відділ культури Коломийської
райдержадміністрації
м. Коломия, вул. Театральна 21А
тел. (03433) 2-55-46
e-mail: vkitkol.rda@ukr.net
ГО «Гуцульська гражда»
Лосюк Василь Петрович
тел. 067 394 69 99
Національний заповідник «Давній Галич»
м. Галич, вул. Івана Франка, 1
тел. 03431 21 663
е-mail: davniyhalych@meta.ua
Снятинська районна рада,
Відділ культури Снятинської
райдержадміністрації
тел. (03476) 2-50-11, 2-21-64
Світлана Весна
тел. (03471) 2-11-68

Коломийський академічний обласний
український драмтеатр ім. І. Озаркевича
м. Коломия, Вічевий Майдан, 7
тел. (03433) 26843

Туристично-інформаційний
центр «Бойківщина»
м. Долина, вул. Грушевського, 11
тел. (03477) 2-52-30
e-mail: boykivschyna@meta.ua

міжрегіональний

всеукраїнський

жовтень

Міжнародна проща
Вервиці за єдність
Церкви

с. Погоня
Тисменицького району

19.12

Щорічний фестиваль
«Новорічно-Різдвяна
іграшка»

с. Пістинь Косівського
району, туристичномистецький комплекс
«Маєток Святого
Миколая»

* можливі зміни і доповнення

Духовний захід, який має на меті
розбудити в людях глибоку та щиру
віру в Бога, довір'я до заступництва
Пресвятої Богородиці, а також –
впевненість у силі молитви, витривалої
та терпеливої молитви, якої так легко
можна навчитися, молячись на вервиці.
В програму входять: співана вервиця,
Свята Літургія, Молебень до Божої
Матері із Погоні, Хресна Дорога, ватра,
духовна програма, розважання, духовні
пісні, в храмі – нічні чування
ГРУДЕНЬ
Мета заходу вивчення та збереження
традицій, звичаїв та обрядів
українського народу та гуцульського
краю з виготовлення та використання
новорічно-різдвяної та дитячої іграшки,
розвиток та популяризація звичаїв та
обрядів святкування Дня Святого
Миколая

Отець Никодим Гуралюк
тел. (067) 344 35 52
http://pohonia.in.ua

Косівська райдержадміністрація,
НПП «Гуцульщина»
тел. (03478) 2-85-50
e-mail: st.nicholas.estate@gmail.com
http://mykolaj.if.ua

міжнародний

